STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 18 juni 2021

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening van de burgemeester van 18
juni 2021 inzake de opheffing van de politieverordening van de
burgemeester van 8 juni 2021 betreffende de verplichting tot het
dragen van een mondmasker teneinde de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, tweede lid, 134 §1 en 135
§2, 5°;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 4 juni 2021, inzonderheid artikelen 25, 26 en 27;
Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij ministerieel
besluit van 28 oktober 2020, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 juni 2021, een
aantal maatregelen werden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, waaronder de verplichting om vanaf de leeftijd van 13 jaar de mond en de
neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de winkelstraten, de
markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde
lokale overheid;
Overwegende dat bij politieverordening van 26 augustus 2020 door de burgemeester reeds
een zone werd bepaald waarbinnen eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht werd de
mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof;
Overwegende dat rekening houdende met de gunstige evolutie van het aantal besmettingen
met het coronavirus COVID-19 en de daling van het aantal sterftegevallen, de plaatsen
waarbinnen het mondmasker dient te worden gedragen in de stad Mechelen bij
politieverordening van 8 juni 2021 reeds werd afgebouwd en werd beperkt tot een kleinere
afgebakende zone;
Overwegende dat de algemene epidemiologische situatie in gunstige zin blijft evolueren;
Overwegende dat een steeds groter deel van de bevolking reeds één vaccinatie ontvangen
heeft en een groot deel van de bevolking, waaronder de meest kwetsbaren, reeds volledig
gevaccineerd is;
Overwegende dat de gezondheidssituatie op het grondgebied van Mechelen aldus niet langer
noopt tot bijzondere bijkomende maatregelen inzake het dragen van een mondmasker in

aanvulling op de maatregelen voorzien in artikel 25 van het ministerieel besluit van 28 oktober
2020, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 4 juni 2021;
Overwegende dat artikel 25 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 echter nog
steeds onverkort van kracht blijft, en op grond van deze bepaling iedereen ouder dan 12 jaar
nog steeds verplicht is om een mond-neusmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de
naleving van de regels van social distancing te garanderen en dat het bovendien verplicht blijft
om een mond-neusmasker te dragen op de plaatsen en in de inrichtingen zoals opgenomen in
voornoemde bepaling;
Overwegende dat de stad Mechelen voor het overige nog steeds vertrouwt op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social
distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen- en maatregelen toe te passen.

Besluit:
Artikel 1.
De politieverordening van de burgemeester van 8 juni 2021 betreffende de verplichting tot het
dragen van een mondmasker teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19
te beperken wordt opgeheven.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 21 juni 2021.
Artikel 3.
Dit besluit zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website.
Artikel 4.
Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt ter kennisgeving
overgemaakt aan de gouverneur van Antwerpen. Een afschrift van deze verordening wordt
bezorgd aan de bestendige deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank
van eerste aanleg en aan de politierechtbank.
Artikel 5.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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